
EDITAL 005/2020

PRÊMIO NODGI PELLIZZETTI
DE INCENTIVO À CULTURA 2020

A Fundação Cultural de Rio do Sul (FCRS), através do Fundo Municipal de Incentivo à 

Cultura  (FMIC)  e  em  consonância  com o  Conselho  Municipal  de  Política  Cultural 

(CMPC),  de  acordo  com  o  que  determinam  as  Leis  Complementares  270/2013  e 

281/2014, a Lei Ordinária 5567/2015 e o decreto 8.808/2020, torna público o EDITAL 

DE  CONCURSO  PÚBLICO  DE  INCENTIVO  À  CULTURA,  PRÊMIO  NODGI 

PELLIZZETTI DE INCENTIVO À CULTURA 2020, que regulamenta a concessão de 

recursos financeiros, por meio de prêmios, para fomentar projetos culturais na cidade 

de Rio do Sul, estado de Santa Catarina. 

Este edital é destinado a estimular a produção, circulação, difusão e fruição cultural e 

artística através da seleção de projetos de pessoas físicas residentes no território rio-

sulense ou pessoas jurídicas estabelecidas  no território  rio-sulense,  com finalidade 

cultural,  com  ou  sem  fins  lucrativos.  Desta  forma,  contribui  com  o  processo  de 

desenvolvimento  e  valorização  permanente  das  diversidades  e  singularidades  da 

cultura e das expressões artísticas de Rio do Sul.

Os documentos relacionados a seguir integram este  EDITAL e estão disponíveis no 

smcriodosul.com.br e prosas.com.br/editais/7816-premio-nodgi-pellizzetti-de-incentivo-

a-cultura-de-rio-do-sul-2020: 

ANEXO 1 – Descrição das áreas e seus respectivos documentos; 

ANEXO 2 – Modelo do formulário online de Dados Pessoais; 

ANEXO 3 – Modelo do formulário online do Projeto Básico; 

ANEXO 4 – Declaração de Aptidão conforme critérios deste edital; 

ANEXO 5 – Declaração de Residência ou Domicílio;

ANEXO 6 – Carta de Anuência de participantes do projeto;

ANEXO 7 – Carta de Anuência de locais de execução do projeto.

ANEXO 8 – Cronograma.

ANEXO 9 – Lista resumida dos documentos (check list).
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1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste edital a PREMIAÇÃO de projetos voltados ao fomento, à 

produção, difusão e fruição da arte e da cultura de Rio do Sul por meio da destinação 

de recursos que os viabilizem. Os projetos deverão: valorizar e fortalecer a memória, a 

diversidade e as singularidades da cultura e das expressões artísticas rio-sulenses, 

contemplar  temas  relevantes  da  sociedade  contemporânea,  novas  linguagens,  a 

educação,  a  democratização  de  acesso,  a  acessibilidade,  a  transversalidade  das 

expressões culturais e artísticas e, principalmente,  ofertar bens e ações culturais à 

comunidade rio-sulense.

1.2  Este  edital  premiará  projetos  culturais  para  as  áreas  de  Artes  Cênicas;  Artes 

Visuais,  Design  e  Moda;  Audiovisual  e  Comunicação  em  Cultura;  Formação  em 

Cultura,  Intercâmbio  e  Residências;  Livro,  Leitura  e  Literatura;  Música;  Patrimônio 

Imaterial e Identidade; e Patrimônio Material e Memória. 

2. DOS RECURSOS

2.1 Os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento deste edital serão 

oriundos do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Rio do Sul (FMIC), com aporte 

de R$ 439.732,89 (quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e 

oitenta e nove centavos).

2.2 Do aporte financeiro deste edital, serão destinados R$ 417.800,00 (quatrocentos e 

dezessete mil e oitocentos reais) para a premiação de projetos e R$ 21.932,89 (vinte e 

um mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) para os custos 

administrativos.

2.3  Anuído  com  o  Conselho  Municipal  de  Política  Cultural  (CMPC),  o  edital 

contemplará inicialmente as áreas e módulos financeiros subscritos, além dos custos 

administrativos:
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Artes Cênicas

2 prêmios de R$ 10.000,00

2 prêmios de R$ 7.350,00

3 prêmios de R$ 5.000,00

Total da área: R$ 49.700,00 (11,90%)

Artes Visuais, Design e Moda

2 prêmios de R$ 15.000,00

1 prêmio de R$ 10.000,00

1 prêmio de R$ 7.600,00

Total da área: R$ 47.600,00 (11,39%)

Audiovisual e Comunicação em Cultura

1 prêmio de R$ 15.000,00

1 prêmio de R$ 10.000,00

1 prêmio de R$ 7.600,00

Total da área: R$ 32.600,00 (7,80%)

Formação em Cultura, Intercâmbio e Residências

1 prêmio de R$ 10.000,00

2 prêmios de R$ 7.600,00

2 prêmios de R$ 7.100,00

Total da área: R$ 39.400,00 (9,43%)

Livro, Leitura e Literatura

Publicação de Livros - 2 prêmios de R$ 18.000,00

Incentivo à Escrita/Leitura - 2 prêmios de R$ 15.000,00

Total da área: R$ 66.000,00 (15,80%)

Música

2 prêmios de R$ 15.000,00

4 prêmios de R$ 10.125,00

Total da área: 70,500,00 (16,87%)
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Patrimônio Imaterial e Identidade

1 prêmio de R$ 15.000,00

1 prêmio de R$ 10.000,00

1 prêmio de R$ 8.000,00

Total da área: R$ 33.000,00 (7,90%)

Patrimônio Material e Memória

1 prêmio de R$ 30.000,00

1 prêmio de R$ 20.000,00

1 prêmio de R$ 8.000,00

Total da área: R$ 58.000,00 (13,88%)

Novos Talentos

3 prêmios de R$ 7.000,00

Total: R$ 21.000,00 (5,03%)

2.4 O prêmio para Novos Talentos poderá compreender qualquer área artística, com 

os seguintes requisitos:

2.4.1 O proponente deve ser pessoa física que não tenha sido contemplado em 

nenhum mecanismo de financiamento público para fomento cultural até a data da 

habilitação dos projetos; com exceção de editais emergenciais.

2.4.2 O proponente deverá participar de ao menos duas oficinas de desenvolvimento 

de projetos oferecidas pela FCRS no ano corrente;

2.4.3 O proponente deve elaborar uma carta de apresentação do seu talento, podendo 

anexar materiais como vídeos, imagens, desenhos, textos, obra produzida ou outra 

forma pertinente para demonstrar seu talento, substituindo o item 4.5, “d” que trata do 

portfólio do proponente.

2.5 Não sendo suficiente os R$ 21.932,89 (vinte e um mil, novecentos e trinta e dois 

reais  e  oitenta  e  nove centavos)  alocados  do FMIC para  o  pagamento  de custos 

administrativos, o excedente será pago através das dotações da FCRS. 
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3. DA PARTICIPAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES

3.1 Estão habilitadas a participar deste edital: 

a) Pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, residentes e domiciliadas no 

município  de  Rio  do  Sul,  Santa  Catarina,  há  pelo  menos  2  (dois)  anos, 

devidamente comprovados nos termos deste edital e; 

b) Pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, registradas 

no município de Rio  do Sul,  Santa Catarina,  há pelo menos 2 (dois)  anos, 

devidamente comprovados nos termos deste edital. 

Parágrafo  único.  Empresas  que  não  estiverem  registradas  há  mais  de  dois  anos 

poderão participar deste processo de seleção desde que seus representantes legais 

enviem  portfólio  que  comprove  execução  de  suas  atividades  na  área  cultural  no 

município de Rio do Sul há pelo menos dois anos, junto com a sua Declaração de 

Residência ou Domicílio.

3.2 Somente poderão ser  beneficiados  pelo  FMIC projetos  de caráter  estritamente 

cultural.

3.3 É vedada a participação neste edital, como proponentes ou na ficha técnica de 

projetos culturais propostos por terceiros, de: 

a) Integrantes da Comissão de Acompanhamento de Processos (CAP); 

b) Servidores públicos efetivos ou comissionados da FCRS e servidores públicos 

comissionados  em  primeiro  escalão  (prefeito,  vice-prefeito,  secretários  e 

diretores  executivos)  da Prefeitura  Municipal  de  Rio  do Sul,  como pessoas 

físicas ou como pessoas jurídicas, na qualidade de representante legal ou no 

quadro de sociedade da mesma, sendo a empresa/entidade com ou sem fins 

lucrativos; 

c) Cônjuges e companheiros, parentes em linha reta ou colateral, de até 2º grau, 

de servidores comissionados ou efetivos da FCRS, como pessoas físicas ou 

como pessoas jurídicas, na qualidade de representante legal ou no quadro de 

sociedade da empresa/entidade, sendo esta com ou sem fins lucrativos.
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Parágrafo  único.  É vedada  a  participação  neste edital  como proponentes  pessoas 

físicas e jurídicas que estejam em pendência, inadimplência ou falta de prestação de 

contas  com  os  tributos,  contratos  e/ou  convênios  celebrados  com  a  Prefeitura 

Municipal de Rio do Sul, Fundação Cultural ou Fundo Municipal de Incentivo à Cultura.

3.4  Não  podem  participar  como  proponente  de  projetos  os  membros  titulares  e 

suplentes do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Rio do Sul. 

3.5  O  não  cumprimento  do  previsto  no  item  3.3  deste  edital  poderá  submeter  o 

proponente beneficiado e o servidor às sanções disciplinares previstas em lei.

3.6  Ao  se  inscreverem,  os  proponentes  reconhecem  a  inexistência  de  plágio  no 

projeto,  assumindo  integralmente  a  autoria  e  respondendo  exclusivamente  por 

eventuais acusações ou pleitos desta finalidade.

3.7 Cada proponente poderá encaminhar quantos projetos desejar em qualquer área 

e/ou  módulo  financeiro,  porém,  apenas  um  poderá  receber  recursos  para  a  sua 

realização, que será o projeto mais bem pontuado conforme a classificação em cada 

área.

3.8 É proibida a duplicidade de projetos, inscrevendo o mesmo em mais de um módulo 

financeiro ou área diferente.

3.9 A participação no presente edital implica no conhecimento e tácita aceitação das 

condições  estabelecidas  neste  documento,  incluindo  seus  anexos  e  eventuais 

retificações, sobre as quais o proponente não poderá alegar desconhecimento. 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 As inscrições são gratuitas e ficarão abertas de 09/09/2020 até o dia 23/10/2020, 

às 18h, sendo estes o último dia e hora para o cadastramento destas.
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4.2  Os projetos  deverão  ser  cadastrados  na  plataforma digital  prosas.com.br com 

todos os documentos exigidos digitalizados,  incluindo carregamento de arquivos de 

mídia (imagens, vídeos, áudios e demais anexos pertinentes). Máximo 20mb ou link 

dos arquivos.

4.3  Caso  o  projeto  seja  contemplado,  todos  os  seus  documentos  digitalizados 

enviados no ato da inscrição deverão ter apresentada sua versão original no ato de 

assinatura do contrato para devida conferência e para serem fotocopiados.

4.4 Cada projeto cadastrado receberá um email automático de resposta comprovando 

o recebimento e contendo um número de ID do projeto que servirá para acompanhar 

sua tramitação na plataforma digital.

4.5 Para a inscrição de projetos a plataforma digital solicitará: 

I – DOCUMENTAÇÃO DO PROPONENTE, em caso de Pessoa Física: 

a) Cópia digitalizada de documentos do proponente (RG e CPF ou CNH);

b) Cópia digitalizada da Declaração de Residência ou Domicílio (Anexo 5) 

c) Portfólio digital e/ou currículo do proponente, informando sua atuação e seus 

projetos  realizados  (dando  destaque/prioridade  para  as  atividades 

desenvolvidas no município de Rio do Sul), preferencialmente na área em que 

concorre e contendo estritamente experiências culturais; 

d) Declaração de Aptidão.

II – DOCUMENTAÇÃO DO PROPONENTE, em caso de Pessoa Jurídica: 

a) Cópia digitalizada do comprovante de CNPJ, comprovando pelo menos 2 (dois) 

anos  de  registro  em  Rio  do  Sul,  Santa  Catarina,  e  sua  finalidade  cultural 

através da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE); 

b) Cópia  digitalizada  do  estatuto,  contrato  social  ou  contrato  de 

microempreendedor  individual  em  vigor  e  suas  alterações,  devidamente 

registrado.  Se  tratando  de  associações  sem  fins  lucrativos,  deverá  ser 

digitalizada também a cópia da documentação de posse da atual diretoria; 

c) Cópia digitalizada dos documentos do responsável legal, sócio majoritário e/ou 

presidente (RG e CPF ou CNH); 
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d) Portfólio  digital  do  proponente,  informando  sua  atuação  e  seus  projetos 

realizados,  preferencialmente  na  área  em  que  concorre,  e  contendo 

estritamente experiências culturais;

e) Declaração de Aptidão do responsável pela entidade.

Parágrafo único. No caso da empresa/associação/cooperativa possuir menos de dois 

anos de registro em Rio do Sul,  Santa Catarina,  poderá participar  do processo de 

seleção enviando, juntamente ao comprovante do CNPJ, os seguintes documentos do 

representante legal da empresa ou do sócio majoritário/presidente:

III - DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO: 

a) Formulário  de  Inscrição  Padrão  preenchido  na  plataforma digital  (conforme 

modelo ANEXO 2); 

b) Formulário  do  Projeto  preenchido  na  plataforma  digital  (conforme  modelo 

ANEXO 3); 

c) Carta de Anuência dos Espaços (ANEXO 7);

d) Carta de Anuência dos Participantes (ANEXO 6) e currículos;

e) Declaração de Direitos Autorais, se necessário;

f) Informações adicionais que forem pertinentes; e

g) Documentos obrigatórios específicos de cada tipo de projeto cultural, listados 

no ANEXO 1 deste edital. 

4.6.1 A Carta de Anuência dos Espaços deverá ser anexada para os projetos que 

prevejam  a  realização  de  eventos  (mostras,  espetáculos,  apresentações  de  modo 

geral) em espaços públicos ou privados.

4.6.2  A  Carta  de  Anuência  dos  Participantes  (ANEXO  6),  juntamente  com  seus 

currículos, deverá ser anexada como a equipe envolvida na realização do projeto. 

4.6.3 Os projetos que contenham obras de terceiros deverão possuir declarações e/ou 

apresentarem  documentos  comprobatórios  da  liberação  dos  direitos  das  obras  a 

serem utilizadas. 
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4.6.4 Poderão ser enviadas quaisquer outras informações adicionais que o proponente 

julgue serem interessantes para a melhor análise do projeto por parte da Comissão de 

Seleção.

4.7  Os projetos  concorrentes não sofrerão restrições quanto  à  temática  abordada, 

desde que não promovam: 

a) Discriminação de raça, gênero, orientação sexual e/ou crença;  

b) Incentivo ao uso/tráfico de entorpecentes, drogas e afins; 

c) Pedofilia; 

d) Pornografia; 

e) Promoção política de candidatos e/ou partidos; e 

f) Tráfico de animais.

4.8 Após o envio, não serão admitidas alterações ou complementações no projeto e na 

inscrição,  bem  como,  a  entrega  de  novos  documentos,  por  mais  nobre  que  seja 

considerada a causa.

5. DAS TRAMITAÇÕES DO PROJETO 

5.1  Assim  que  o  projeto  der  entrada  na  plataforma  digital,  receberá  um  email 

automático com o número de ID de protocolo para acompanhamento online no portal 

do prosas.com.br.

5.2 Após o término do prazo de inscrição, a CAP realizará ato público de conferência 

documental dos projetos e criação da ata dos projetos habilitados e inabilitados.  

5.3 O projeto será considerado inabilitado pela CAP se não apresentar,  no ato da 

inscrição, todas as informações e documentos do proponente solicitados neste edital, 

conforme itens 4.5 deste edital.

5.4 Após os processos legais de habilitação, a CAP liberará acesso dos projetos para 

a Comissão Autônoma de Seleção (CAS) que, por sua vez, fará a avaliação de mérito 

dos projetos inscritos, conforme item 6.2 deste edital.
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5.5 Após a avaliação de mérito dos projetos, será divulgada a lista classificatória. Os 

selecionados  terão  até  10  (dez)  dias  para  encaminhar  à  FCRS  os  documentos 

complementares necessários para a elaboração de contrato, após solicitação. 

Parágrafo Único. Terminado o período citado no item 5.5, os selecionados que não 

enviaram  os  documentos  solicitados  ou  que  encontraram-se  impossibilitados  de 

assinar  o  contrato  por  motivos  jurídicos,  terão  seus  prêmios  direcionados  aos 

classificados subsequentes, que serão chamados através de comunicado da CAP.

5.6 Caso um módulo financeiro não tenha projetos selecionados com a média mínima 

de  corte  ou  não  possua  inscrições,  os  recursos  serão  remanejados  para  outros 

módulos financeiros e/ou áreas, respeitando os seguintes critérios: 

1º Projetos da mesma área; 

2º Projetos suplentes com as maiores notas, desde que existam recursos para o seu 

pagamento integral.

5.7 Após todos os contratos elaborados, a CAP emitirá comunicado convocando os 

premiados para ato de assinatura dos contratos. Os proponentes deverão apresentar 

seus documentos originais de identificação pessoal com foto (RG e CPF ou CNH).

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1 Habilitação

6.1.1 A habilitação compreende: triagem, de caráter eliminatório,  com o objetivo de 

verificar se o proponente cumpre as exigências previstas neste edital e se enviou toda 

a documentação solicitada.

6.1.2  A  lista  das  propostas  habilitadas  e  inabilitadas  será  divulgada  na  página 

eletrônica do FMIC.
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6.1.3 Os candidatos não habilitados ou qualquer pessoa terão o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, a contar da publicação da lista a qual se refere o item anterior, para interpor 

recursos à CAP.

6.1.4 Os recursos referentes à inabilitação da inscrição deverão ser enviados para o 

endereço  eletrônico  fmic@fundacaocultural.art.br,  não  cabendo  a  apresentação  de 

documentos obrigatórios não enviados no momento da inscrição.

6.1.5 Os recursos serão julgados pela CAP em até 5 (cinco) dias úteis e homologados 

pelo Diretor Executivo de Cultura da Fundação Cultural de Rio do Sul.

6.1.6 Após análise e homologação, os resultados dos recursos serão publicados na 

página eletrônica do FMIC e Prosas.

6.2 Avaliação de mérito

6.2.1 A avaliação de mérito,  de caráter classificatório,  abrangerá todos os projetos 

habilitados  e  será  realizada  por  uma  Comissão  Autônoma  de  Seleção  (CAS), 

selecionada por meio de edital específico e nomeada por portaria interna da Fundação 

Cultural  de  Rio  do  Sul.  Essa  comissão  será  composta  por,  no  mínimo,  doze 

especialistas, residentes fora do município de Rio do Sul, de notório saber na área 

cultural,  que  disponibilizará  seus  currículos  e  informações  no  portal  eletrônico  do 

FMIC, após a seleção dos projetos.

6.2.2 A Comissão de Seleção será assessorada à distância por integrantes da CAP 

sem direito a opinião na seleção.

6.2.3 A CAS atribuirá notas aos projetos de acordo com os critérios e pontuações que 

segue:
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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

a) 0 a 25 – Viabilidade de execução do projeto.

b) 0 a 20 – Relevância cultural do projeto para a sociedade rio-sulense.

c) 0 a 15 – Excelência artística/cultural do projeto ou, tratando-se de propostas 

patrimoniais, potencial de eficácia do projeto para salvaguardar o patrimônio 

em questão.

d) 0 a 10 – Estratégia de comunicação, divulgação e formação de público ou, em 

propostas patrimoniais, potencial de difusão dos conhecimentos resultantes do 

projeto.

e) 0 a 15 – Qualificação dos profissionais envolvidos.

f) 0 a 5 – Atenção à acessibilidade.

g) 0 a 5 – Atenção à diversidade cultural.

h) 0 a 5 – Contrapartida sociocultural.

PONTUAÇÃO GERAL = 0 a 100 pontos.

6.2.4 A “nota geral do projeto” será a média das pontuações gerais dadas 

individualmente por cada avaliador. 

6.2.5 Os projetos que não atingirem a nota geral mínima de 50 pontos (média de corte) 

não poderão receber recursos do FMIC, mesmo não havendo projetos com melhor 

qualificação  em  sua  área  ou  módulo  financeiro,  não  cabendo  quaisquer 

questionamentos por parte do proponente. 

Parágrafo único. Projetos com média zerada no critério “viabilidade de execução” não 

poderão receber recursos do FMIC, mesmo que a nota geral do projeto seja maior do 

que a média de corte.  

6.2.6 A atenção à acessibilidade, à diversidade e à contrapartida sociocultural fazem 

parte  do  objeto  do  projeto  e  devem ser  apresentadas  em campos  específicos  na 

inscrição do projeto.

6.2.7 A premiação por nota será estabelecida por mérito das maiores pontuações, por 

módulo financeiro, por área e em ordem decrescente.  
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6.2.8 Havendo empate entre a nota final de proponentes, os critérios de desempate 

seguirão a ordem abaixo: 

a) maior nota no critério “viabilidade de execução do projeto”; 

b) maior nota no critério “relevância cultural do projeto”; e 

c) maior nota no critério “excelência artística e cultural do projeto ou, tratando-se 

de propostas patrimoniais, potencial de eficácia da proposta para salvaguardar 

o patrimônio (material ou imaterial) em questão”.

6.2.9 Persistindo o empate entre as notas, será contemplado o primeiro projeto inscrito 

(data e hora).

 

6.2.10 A relação dos projetos selecionados e subsequentes será divulgada na página 

eletrônica do FMIC.

6.2.11 A relação completa dos projetos avaliados e suas respectivas notas poderão 

ser acessadas na página eletrônica do FMIC.

Parágrafo  único.  A  decisão  da  CAS  é  soberana,  não  cabendo  interposições  de 

recursos.

6.2.12 A CAS emitirá análises dissertativas sobre os projetos apresentados.  Essas 

análises  serão  enviadas  ao  proponente  pela  CAP  através  do  e-mail 

fmic@fundacaocultural.art.br.

6.3 Documentação Complementar (para os contemplados).

 

6.3.1  A  análise  jurídica  de  documentação  complementar  dos  proponentes 

selecionados  é  de  caráter  eliminatório  e  compreende  no  envio  (por  parte  dos 

proponentes) dos documentos e análises legais necessárias para a elaboração e a 

assinatura dos contratos.

6.3.2  Os  documentos  complementares  deverão  ser  encaminhados  para  o  email 

fmic@fundacaocultural.art.br  ou  entregues  em  envelope  lacrado  na  FCRS  (ou 
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enviados por correio, com Aviso de Recebimento - AR) em até 10 (dez) dias úteis após 

a solicitação que será feita pela CAP.

6.3.3 São os documentos complementares:

a) Cópia de comprovante de residência de setembro de 2018 ou anterior; 

b) Cópia de comprovante de residência de setembro de 2020 ou posterior; 

c) Certidão  Negativa  de  Débitos  (CND)  relativos  aos  tributos  municipais 

(disponível em riodosul.sc.gov.br).

d) Comprovante de conta bancária em nome do(a) proponente (pessoa física ou 

jurídica) onde serão depositados os recursos. Não pode ser conta conjunta. Em 

caso de MEI, pode ser a conta da pessoa física titular.

6.3.4  Para  fins  de  comprovação  de  residência,  serão  aceitas  faturas  de  energia 

elétrica, água, telefone residencial, internet, TV a cabo, contrato de locação (com firma 

reconhecida em cartório); ou, caso o comprovante não esteja em nome do proponente, 

deve trazer uma declaração de residência em conjunto, assinada pelo proprietário do 

imóvel,  com firma reconhecida  em cartório,  acompanhada de  um comprovante  de 

residência de setembro de 2018 ou anterior e um de setembro de 2020 ou posterior 

em nome do declarante.

6.3.5 Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento do prêmio por parte do 

premiado, em razão do descumprimento das obrigações estabelecidas neste edital ou 

por fatores jurídicos, o recurso financeiro será destinado aos projetos subsequentes, 

observados os critérios expostos no item 5.6 deste edital. 

6.3.6  Não  havendo  selecionados  suficientes  para  o  emprego  total  dos  recursos 

orçamentários deste edital, os valores permanecerão no FMIC até a abertura de novo 

edital. 

7. DO CONTRATO, RECEBIMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO 

7.1 Os contemplados receberão o valor do prêmio em até 20 (vinte) dias úteis após a 

assinatura do contrato e em parcela única. 
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7.2 Os contemplados terão 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de depósito do 

prêmio na conta do proponente, para executar por completo o plano de trabalho do 

projeto contemplado, podendo ser o prazo prorrogado, por igual período, uma única 

vez, mediante solicitação do proponente e aprovação pela CAP. 

Parágrafo único: A prorrogação deverá ser solicitada em até 30 dias antes do final do 

prazo para a realização do projeto.

7.3 Caso seja solicitado, o beneficiado deverá encaminhar à CAP, informações prévias 

e  relatórios  parciais,  sobre  a  execução  do  projeto,  com  datas,  locais  e  público 

envolvido.  

7.4 Os proponentes contemplados poderão receber visitas da CAP, do CMPC ou da 

FCRS durante todo o período de realização do projeto. Também comprometem-se a 

recebê-los e prestar esclarecimentos sobre o projeto, sempre que necessário.  

7.5 Em hipótese alguma, os beneficiados receberão suplementação dos recursos para 

a execução do projeto por parte do FMIC. 

7.6  É obrigatória  a  inserção dos logotipos  da Prefeitura de Rio  do Sul,  Fundação 

Cultural de Rio do Sul, Sistema de Cultura de Rio do Sul e do Prêmio Nodgi Pellizzetti, 

bem  como  a  menção  ao  patrocínio  recebido  no  início  das  atividades  (quando 

aplicável), em entrevistas e outros meios de comunicação disponíveis ao beneficiado, 

conforme regras do Manual de Identidade Visual e Comunicação do Fundo Municipal 

de Incentivo à Cultura de Rio do Sul, que está disponível no portal eletrônico do FMIC.

7.7 Nenhum outro logotipo poderá constar sob a chancela de “PATROCÍNIO”, a não 

ser o conglomerado de logotipos do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Rio do 

Sul e, se for o caso, os logotipos de apoios das leis e editais de incentivo à cultura 

federais e/ou estaduais. 

7.8 Todos os materiais de divulgação do projeto, impressos e/ou digitais  (outdoor, 

folder, cartaz, encarte, capa, arte para redes sociais,  etc.), antes de sua impressão 

e/ou divulgação, deverão ter sua arte final encaminhada à CAP, obrigatoriamente, com 
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no mínimo 7 (sete) dias de antecedência à sua confecção, impressão e/ou publicação, 

para o e-mail designer@fundacaocultural.art.br, através do qual será realizada prévia 

análise  e  aprovação,  visando  à  averiguação  do  obrigatório  e  correto  emprego  do 

conglomerado de logotipos do FMIC.

Parágrafo único. Caso a aplicação dos logotipos não passe por análise da Fundação 

Cultural  ou  não  sejam  acatadas  suas  recomendações,  resultando  em  material 

produzido com incoerência, o proponente devolverá ao FMIC os recursos aplicados no 

respectivo material, conforme planilha orçamentária apresentada.  

7.9 Em todos os projetos e materiais de divulgação deverá constar a classificação 

etária para o público.

7.10  Não  será  permitida  a  comercialização  de  produtos  apoiados  pelo  FMIC  em 

valores superiores aos aprovados no projeto, com pena de ação judicial e devolução 

dos recursos ora disponibilizados. 

Parágrafo  único.  É  obrigatório  constar  no  projeto,  quando  houver,  comércio  de 

serviços,  produtos e ingressos para ações dos projetos apoiados  pelo  FMIC,  bem 

como, os valores e quantidades dos itens que serão comercializados.

7.11 O prazo para prestação de contas do projeto será de 30 (trinta)  dias após o 

término do prazo de execução, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

previamente solicitado.

7.12 O não cumprimento do projeto nos prazos legais deste edital, a falta de prestação 

de contas ou a desistência do proponente na realização do projeto acarretarão na 

devolução  integral  dos  recursos  recebidos,  mesmo  que  o  projeto  já  tenha  sido 

executado em sua totalidade ou parcialidade. 

7.13  Havendo  qualquer  tipo  de  irregularidade  na  execução,  seja  ela  constatada 

através de denúncia, acompanhamento por parte do CMPC ou da CAP, o proponente 

poderá ser orientado, advertido ou até mesmo ter solicitada a devolução parcial ou 

total dos recursos. 
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7.14 Qualquer proposta de modificação no projeto premiado (alteração de local,  de 

materiais,  quantidade,  público-alvo,  profissionais  envolvidos,  etc.)  só  poderá  ser 

colocada em prática se aprovada previamente pela CAP, que poderá pedir vistas ao 

CMPC. 

7.14.1 As solicitações de alteração nos projetos contemplados deverão ser enviadas 

ao  endereço  eletrônico  fmic@fundacaocultural.art.br,  explicando  o  que  pretende-se 

alterar no projeto e suas respectivas justificativas. 

7.14.2 O deferimento ou indeferimento se dará somente através de resposta virtual por 

parte da presidência da CAP. 

7.15 No caso de exibições/apresentações públicas, os premiados comprometem-se a 

respeitar as condições de acessibilidade e de meia-entrada previstas nas legislações 

municipal, estadual e federal. 

7.16  Ficam  sob  a  responsabilidade  dos  contemplados,  todos  os  contatos, 

contratações,  custos,  encargos,  produção,  divulgação,  registro  de  imagens  e 

operacionalização referentes ao desenvolvimento do projeto selecionado. 

7.17 Também é necessário solicitar Carta de Anuência para a Fundação Cultural de 

Rio  do  Sul  para  utilização  de  seus  espaços  para  eventos,  atividades  de  ensino, 

treinamento, ensaio,  doação de bens culturais,  etc.,  que poderá disponibilizar  seus 

equipamentos já existentes no local.

7.17.1  Caso  contemplado,  o  proponente  deve  fazer  a  solicitação  do  espaço 

respeitando a agenda de eventos da Fundação Cultural de Rio do Sul, suas atividades 

internas, pontos facultativos e disponibilidade.

7.17.2 As cessões de espaços pela Fundação Cultural de Rio do Sul não incluem os 

serviços de técnico de sonorização e iluminação, fotógrafo, videomaker ou qualquer 

outro profissional para o desenvolvimento do projeto, devendo estas demandas serem 

de responsabilidade do proponente conforme item 7.16 deste edital.
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7.17.3 O empréstimo de qualquer equipamento ou estrutura da Fundação Cultural de 

Rio  do  Sul  para  projetos  realizados  fora  de  sua  sede  deve  ter  constatada  a  sua 

possibilidade  com antecedência,  respeitando  o  regimento  interno  e  as  normas  da 

instituição.

7.17.4 Outros espaços públicos  também necessitam de apresentação da Carta de 

Anuência correspondente ao local.

7.18  Será  deduzido  do  valor  do  prêmio,  pela  fonte  pagadora  da  pecúnia,  em 

conformidade  com a legislação  vigente,  Imposto  de Renda  de proponente  pessoa 

física,  conforme tabela  progressiva  de  ajuste  anual  de  IRPF,  sendo  o  pagamento 

informado, na contabilidade, como remuneração sem vínculo empregatício;

7.19 Não será deduzido do valor do prêmio, pela fonte pagadora da pecúnia, Imposto 

de Renda de proponente pessoa jurídica. Não significa aqui, a sua desobrigação no 

cumprimento da legislação vigente, devendo o proponente providenciar o recolhimento 

e anotação em sua contabilidade de tributos, quando devidos.

8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 Os projetos contemplados deverão apresentar prestação de contas composta por 

relatório de atividades, conforme as disponibilizadas no portal online do FMIC.

8.2 A prestação de contas se limita à análise do cumprimento do objeto do projeto 

através de fotos, documentos e vistorias presenciais; da realização do plano de mídia 

e  da  confecção  dos  materiais  de  divulgação  desenvolvidos  e  dos  demais  itens 

contratuais  de  cada  projeto,  não  cabendo  análise  financeira  e/ou  de  documentos 

contábeis, salvo casos excepcionais solicitados pela CAP. 

Parágrafo  único.  É obrigatório  anexar  no relatório  de prestação de  contas  1  (um) 

exemplar de produtos resultantes do projeto (livro, CD, DVD, revista, etc.) e 1 (uma) 

unidade de cada material de divulgação (digitais/virtual, impressos e demais materiais 

físicos, etc.). Nenhum produto entregue como brinde e/ou doação para a Fundação 
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Cultural de Rio do Sul e/ou CAP contará para fins de comprovação do relatório de 

prestação de contas.

8.3  Rejeitada  a  prestação  de  contas  em  razão  da  existência  de  dolo,  fraude, 

simulação,  conluio,  crime,  desvio  dos  recursos  ou  de  finalidade  do  objeto,  o 

proponente estará sujeito à multa de até 2 (duas) vezes o valor que deveria ter sido 

efetivamente aplicado no projeto,  sem prejuízo de outras sanções civis,  penais  ou 

tributárias, bem como a exclusão de qualquer possibilidade de benefício do FMIC por 

um período de 2 (dois) anos após o cumprimento dessas obrigações. 

8.4  Na  hipótese  da  prestação  de  contas  não  ser  aprovada  e  exaurida  todas  as 

providências cabíveis, a CAP registrará o fato em ata, que será encaminhada pela 

FCRS à Procuradoria Jurídica do Município para a aplicação das medidas de sua 

competência. 

8.5 Qualquer parceria e/ou apoio recebido de outras fontes deverão ser descritos no 

relatório de prestação de contas, detalhando de que forma se concretizou a parceria e/

ou apoio. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Os contemplados autorizam, desde já, a Fundação Cultural  de Rio do Sul e a 

Prefeitura de Rio do Sul a mencionarem, sem qualquer ônus,  o patrocínio e utilizar em 

suas ações de divulgação os indicadores resultantes do projeto cultural, quando, onde 

e da forma que acharem oportuna, podendo utilizar  também as peças publicitárias, 

fichas  técnicas,  material  audiovisual,  fotografias  e  os  relatórios  de  atividades  dos 

projetos contemplados no Prêmio Nodgi Pellizzetti do Fundo Municipal de Incentivo à 

Cultura de Rio do Sul. 

9.2 Este edital não impede que os proponentes dos projetos contemplados obtenham 

outros recursos junto a outras esferas da iniciativa pública ou privada, utilizando ou 

não as leis de incentivo à cultura vigentes no país.
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9.3 Caso o projeto receba recursos de outras fontes, estes recursos não poderão arcar 

com itens orçamentários já aprovados pelo FMIC.  

9.4 Este edital ficará à disposição dos interessados na página eletrônica do FMIC e 

Prosas. 

9.5  Eventuais  questionamentos  sobre  itens  não expostos  neste edital  deverão ser 

feitos  exclusivamente  e  SOMENTE através  do  e-mail  fmic@fundacaocultural.art.br, 

informando  no  assunto  “PRÊMIO  NODGI  PELLIZZETTI  2020  – 

ESCLARECIMENTOS”.  

9.6 Qualquer pessoa poderá solicitar  esclarecimentos, providências ou impugnação 

deste Edital, por meio de petição escrita, apresentada à CAP em até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data indicada para a assinatura dos contratos, respeitando os horários 

de funcionamento da Fundação Cultural e/ou através de pedido direto à Procuradoria 

Jurídica do Município, conforme art. 41, parágrafo 1 da Lei nº 8666/93.

9.6.1  Quando  a  impugnação  se  referir  apenas  a  questões  que  não  impedem  o 

prosseguimento do edital, poderá ser dada continuidade a este, ficando sobrestadas 

apenas as questões impugnadas, até a decisão sobre a impugnação.

9.6.2  Acolhida  a  impugnação,  será  designada  nova  data  para  a  retificação  dos 

procedimentos.

9.7  Só  serão  aceitos  recursos  em  relação  às  decisões  da  CAP  relativos  a  erros 

formais  ou  de  procedimentos,  caso  identificados,  e  deverão  ser  objetivamente 

fundamentados e entregues na Fundação Cultural de Rio do Sul, respeitando prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação dos resultados (art. 109 da Lei nº 

8666/93).

9.8 As documentações dos projetos contemplados ficarão arquivadas na Fundação 

Cultural  de  Rio  do  Sul,  não  poderão  ser  retiradas  pelos  seus  proponentes  até  o 

término da execução de todos os processos deste edital e, após estes prazos, podem 

ser descartadas. 
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9.9 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação 

de documentação e proposta relativa ao presente edital. 

9.10 Não poderá haver troca de proponentes ou alteração do objeto do projeto.

Parágrafo Único. O modo de fornecimento do objeto do projeto pode ser modificado 

em face de verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originários, 

como em casos de pandemias, estado de calamidade, etc. Caso o proponente tenha 

apresentado o plano de contingência  para essas situações na proposta do projeto 

deverá informar à CAP a alteração da forma de entrega do objeto do projeto. Caso não 

tenha sido previsto na elaboração da proposta, deve ser elaborado e enviado à CAP o 

plano de contingência, que passará por análise e aprovação.

9.11 É de responsabilidade dos concorrentes acompanhar  os resultados,  etapas e 

datas através dos meios de divulgação informados neste edital. 

9.12 A Fundação Cultural de Rio do Sul agendará capacitação para a inscrição de 

projetos  no  Prêmio  Nodgi  Pellizzetti  de  Incentivo  à  Cultura,  que  terão  suas  datas 

divulgadas através da página eletrônica da instituição.

9.13 É de responsabilidade de cada proponente os direitos autorais de textos, músicas 

e imagens que porventura sejam utilizados para o desenvolvimento de suas propostas, 

não cabendo à Fundação Cultural de Rio do Sul nenhum ônus quanto aos direitos de 

terceiros  envolvidos  nos projetos  culturais.  O proponente  compromete-se desde já 

com possíveis sanções e penas legais por plágio ou uso não autorizado junto ao titular 

da obra e demais envolvidos no processo. 

9.14 Os casos omissos relativos a este edital serão resolvidos pelo Diretor Executivo 

de  Cultura  da  Fundação  Cultural  de  Rio  do Sul,  que poderá  recorrer  aos  demais 

setores da Prefeitura de Rio do Sul e ao CMPC, ficando desde já eleito o Foro da 

Comarca de Rio do Sul para dirimir eventuais questões relativas a este edital, com 

renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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9.15  Para efeito deste Edital, considera-se:

Projeto cultural 

Planos  de  trabalho  que  contribuam com o  desenvolvimento  artístico  e/ou  cultural, 

contendo  documentação  básica  para  análise:  objeto,  justificativa,  planilha 

orçamentária e demais documentos solicitados. 

Democratização de acesso 

Ato de facilitar ou incluir nos eventos culturais o público que normalmente fica distante 

destas ações,  como:  estudantes de escolas  públicas,  terceira idade,  pessoas com 

deficiência, moradores da área rural ou distantes dos centros urbanos.

INFORMAÇÕES SOBRE OS CRITÉRIOS DE ANÁLISE

Viabilidade de execução 

Análise que consiste na coerência orçamentária, de prazos e do objeto do projeto, 

verificando a real capacidade de realização por parte do proponente e o emprego do 

recurso público pleiteado. 

Relevância cultural do projeto para a sociedade rio-sulense 

Análise do projeto proposto, dos resultados junto à realidade cultural do município de 

Rio  do  Sul,  da  abrangência  e  estimativa  de  público,  singularidades,  destaques  e 

carências.

Excelência artística/cultural do projeto 

Qualidade  do produto  artístico/cultural  a  ser  produzido.  Análise  dos currículos  dos 

envolvidos e experiência na área.

Potencial de eficácia da proposta para salvaguardar o patrimônio 

No  caso  de  propostas  patrimoniais,  será  analisado  se  o  projeto  é  eficaz  para 

salvaguardar  o  patrimônio  em  questão  (materiais  utilizados,  demonstração  de 

conhecimento técnico por parte dos executores, resultados esperados, etc.).
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Estratégia de comunicação, divulgação e formação de público 

É o conjunto de estratégias e ações que viabilizem que o projeto tenha público. Que as 

apresentações ou produtos culturais reverberem na comunidade,  atinjam o público-

alvo e contribuam para a formação de novos públicos. 

Potencial de difusão dos conhecimentos resultantes do projeto 

Se  tratando  de  propostas  patrimoniais,  será  analisado  o  potencial  do  projeto  em 

multiplicar  os  conhecimentos/registros  resultantes  deste  e  de  que  forma  pode 

contribuir direta ou indiretamente com a formação patrimonial.

Qualificação dos profissionais envolvidos 

Análise sobre os currículos de todos os envolvidos na execução do projeto, tanto do 

proponente/coordenador, quanto dos convidados.

Atenção à diversidade cultural 

Analisa se o projeto dialoga com os diversos grupos que compõem a cidade de Rio do 

Sul, dando ênfase para as múltiplas realidades da diversidade cultural, tanto históricas 

quanto contemporâneas, como as diferentes linguagens, tradições, religiões, costumes 

e relações sociais.

Atenção à acessibilidade 

Analisa se o projeto está atento às normas de acessibilidade previstas nas legislações 

municipal, estadual e federal e se está incluindo mecanismos novos para a quebra de 

barreiras (físicas e/ou intelectuais).  Este critério  analisa  a adequação dos espaços 

físicos  (rampas  de  acesso,  elevadores,  etc.)  e  a  utilização  de  mecanismos  que 

promovam a inclusão e permitam a apreciação dos conteúdos por todos os cidadãos 

(audiodescrição, closed caption, Libras, edição em Braille, etc.).

Contrapartida sociocultural 

São ações extras de cunho cultural,  que não oneram o projeto,  preferencialmente 

ligadas ao tema ou execução do projeto principal,  que beneficie a comunidade rio-

sulense,  melhor  vista  dentro  do  contexto  da  gratuidade,  diversidade,  filantropia, 

formação de público, educação, treinamento, entretenimento cultural, ou seja, entrega, 

distribuição ou fruição de mais um bem cultural para a comunidade. Esclarecendo que 
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o objeto do projeto contempla o artista, este deixará sua obra para a comunidade, que 

desta forma será beneficiada pelo bem cultural  executado.  Porém,  a contrapartida 

sociocultural representa uma ação extra, que busca extrair do projeto o que mais este 

pode trazer para a comunidade em compensação por ter ganho um prêmio financiado 

por recursos públicos.

Novos talentos 

Proponente pessoa física de qualquer idade (a partir de 18 anos) que deseja realizar 

um projeto cultural e que não tenha sido contemplado ou premiado em outro 

mecanismo de incentivo à cultura, com exceção de editais emergenciais.

Rafael Aparicio Tschumi

Diretor Executivo da Fundação Cultural de Rio do Sul

Rio do Sul, 08 de setembro de 2020
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